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Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Autorka si klade za cíl zmapovat a zanalyzovat psychosociální důsledky předlužení a 

poukázat tak na důležitost komplexního přístupu. V literárně-přehledové části se věnuje 

jednotlivým pojmům, stručnému náhledu na genezi jevu, dále pak jeho aktuální podobě na 

domácí půdě i ve vybraných státech Evropy. K demonstraci zahraničních zkušeností využila 

autorka pouze jeden zdroj, a to konferenci „Odstraňme dluhové pasti“ uspořádanou Charitou 

ČR, jejíž výstupy pak zobecňuje v konstatování, že s problémy předlužení svých obyvatel se 

potýkají i v jiných – zejména postkomunistických – zemích. Teoretická část práce je 

nevyvážená (například třetí kapitola je v rozsahu jedné stránky a tří řádků), opřená o 

podprůměrný rozsah pramenů, a to pouze domácí provenience. 

V praktické části autorka jasně vymezila výběr respondentů, který zúžila na deset klientů z 

Farní charity Kralupy nad Vltavou. Metoda výzkumu, cíle, sběr dat i způsob jejich 

vyhodnocení jsou dobře popsány. K doplnění informací slouží přehledné kazuistiky.  

V závěru nechybí potřebná diskuse dosažených poznatků s popsaným stavem vědění a praxe. 

Přínosem práce jsou autorkou vypracované vlastní návrhy a doporučení, ke kterým dospěla. 

Vzhledem k uvedeným silným i slabým stránkám práce navrhuji hodnocení velmi dobře. 

Otázka k obhajobě: 

Kde je hranice toho, s čím by měli pracovat pracovníci v dluhovém poradenství, a co už je 

třeba přenechat na odbornou psychologickou pomoc? 

 

PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 


